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doening uit over de talrijke opkomst. Aan deze vergadering
gaat vooraf, zooals bij convocatie is bekend gemaakt, eene

BUITENGEWONEVERGADERING.

Het Bestuur heeft deze uitgeschreven, ten einde de mach-
tiging en de sanctie der leden te vragen voor het voornemen,
stappen te doen, waardoor wederom, gelijk vroeger de naam
van Prins Hendrik der Nederlanden, de naam van een der
Leden van het Koninklijk Huis aan onze Vereeniging ver-

bonden zal kunnen worden. Een langdurig en krachtig ap-
plaus vertolkt de instemming van de vergadering met dit

voornemen.

Als plaats voor de volgende wintervergadering wordt,
op voorstel van het Bestuur, Amsterdam aangewezen.

Hierna zijn aan de orde de

WETENSCHAPPELIJKEMEDEDEELINGEN.

De heer A. C. Oudemans, die, na de publicatie van zijn

Kritisch Historisch Overzicht der Acarologie, Derde Ge-
deelte, 1805—1850, Leiden, E. J. Brill, Oct. 1936—Mei 1937,

zijne studiën voortzette, deelt zijne nieuwe vondsten
p het gebied der Systematiek en der Nomenclatuur der

Acari mede.
1. Sejus C. L. Koch VI 1836. —C. L. K o c h bracht 9

soorten van Mesostigmata in zijn genus Sejus. In 1842 wees
hij Sejus viduus C. L. Koch als type aan. Door latere auteurs

werden de 8 overige soorten in nieuwe genera geplaatst,

zoodat het genus Sejus alleen met zijn type, viduus, over-

bleef. Maar geen acaroloog wist eigenlijk, wat voor dier

Sejus viduus is. Na vele malen K o c h 's beschrijving en
afbeelding van Sejus viduus bestudeerd te hebben, is Spr.

tot de overtuiging gekomen, dat zij na verwant is, ja zelfs

hoogstwaarschijnlijk dezelfde soort is als Epicrius

corniger Berlese II 1891, afgebeeld en beschreven in B e r-

1 e s e 's Acari, Myriopoda e Scorpioni italiana, fa. 59. t.

2. —In 1920 brengt Berlese dit dier (zie zijn Acari,

Myriopoda et Pseudoscorpiones hucusque in Italia reperta.

Indici ; Firenze 1920, p. 7) in het genus Lasioseius Berlese

12 VI 1916, dat Seius muricatus Berlese VIII 1887 tot type

heeft. Zijn Seius muricatus is echter niet = Sejus muricatus

C. L. Koch IV 1839, maar behoort hoogstwaarschijnlijk tot

het groote genus Typhlodromus Scheuten 1857. Epistoom,

vertikaalharen en mandibel wijzen daarop. B e r 1 e s e 's

Sejus muricatus is dus verkeerd gedetermineerd, heeft dus

nog geen naam. Spr. stelt voor, haar Typhlodromus berlesei
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nov. nom. te noemen. B e r 1 e s e 's genus Lasioseius, type

Typhlodromus berlesei Oudms. 1938 is dus synoniem met
Typhlodromus Scheuten 1857, zoolang Typhlodromus pyri

Scheuten 1857 en Typhlodromus berlesei Oudms. 1938 in één
genus vereenigd blijven.

2. Ixodes vespertilionis C. L. Koch 1841. —Nuttall
en Warburton brachten in hun standaardwerk : Ticks,

A Monograph of the Ixodoidea, Part II, Ixodidae, p. 271,

bijna alle soorten van C. L. Koch's (1844) en K o 1 e n a-

t i 's (1860) op Chiroptera levende soorten van Ixodes bij

elkander. Na grondige bestudeering der door de genoemde
auteurs gegeven afbeeldingen en beschrijvingen komt Spr.

tot de gevolgtrekking, dat de inzichten der Engelsche auteurs

onhoudbaar zijn. Spr. geeft het volgende overzicht van de
resultaten van zijne studiën.

a. Ixodes crassipes (Kolenati 1857) $. (non 9 ). —Sy-
nonymen : Haemalastor crassipes Klti., Meletemata ent., fa.

7, in: Buil. Soc. imp. Naturalistes Moscou, v. 30. P. 1.

1857. p. 39. n. 6. —Idem, in: Wien. ent. Mntschr., v. 1.

fa. 5.XI.1857. p. 160. —Idem, Synops. prodr. Ixodida, in:
Wien. ent. Mntschr., v. 2. fa. 1. I. 1858. p. 2. —Idem, Beitr.

Kenntn. Arachn., i n : Sitzb. math, naturw. CI. Ak. Wiss.
Wien, V. 40. 1860. p. 578. t. 2. f. 5. a—e S (non f. 5 d—f

$ ). —Idem, Monogr. europ. Chiropt., 1860, p. 150. —Op
Rhinolophus blasii ; Egypte.

b. Het ? , dat niet den naam crassipes dragen mag, en als

een Haemaphysalis herkend is, noemt Spr. Haemaphysalis
kole natii nov. nom.

c. Ixodes exaratus (Klti. 1856). —Sarconissus exaratus,

Klti., Paras, chiropt., Brunn 1856 en Dresden 1857. —Sar^

conyssus exaratus, Klti., Synops. prodr. Ixodida, i n : Wien,
ent. Mntschr., v. 2. fa. 1. I 1858. p. 2. —Idem, Klti., Beitr.

Kenntn. Arachn,, in: Sitzb. math, naturw. CI. Ak. Wiss.
Wien, V. 40. 1860. p. 575. t. 1. f. 2. —Op Myotis myotis en

M. mystacinus ; Moravie. —Schildje breed-ovaal, palpen

kort-knotsvormig ; de genitaalgroeven buigen aan hun einde

(achteraan) naar binnen ; de anaalgroeven vormen eene ei-

vormige figuur, waarvan de naar achteren gerichte ei-spits

open is ; pooten langer dan het lichaam.

d. Ixodes [lavipes C. L. Koch XI 1841. —Ixodes [luvipes

C. L. Koch, Deu. Crust. Myr. Arachn., fa. 39. t. 2. XI. 1841.
—Ixodes [lavipes, C. L. Koch, Syst. Uebers. Zecken, i n :

Arch. Naturg., v. 40. P. 1. 1844. p. 232. n. 6. —Sarconissus

[lavipes, Klti., Europ. Chiropt., i n : Allg. deu. naturh, Ztg.,

s. 2. V. 2. 1856. p. 191 en Sarconissus htevipes p. 192. —
Idem, Klti., Paras. Chiropt., Brunn 1856 en Dresden 1857,

p. 21 en 22. —5. [lavipes Klti., Excurs. Hermannshöhle, i n :

Wien. ent. Mntschr., v. 1. fa. 5. XI 1857, p. 135. —Sarconys-
sus [lavipes Klti., Synops. prodr. Ixodida, i n : Wien. ent.
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Mntschr., v. 2. fa. 1. I 1858.p. 2. —Idem. K 1 1 i., Beitr.

Kenntn. Arachn., i n : Sitzb. math, naturw. Cl. Ak. Wiss.
Wien, V. 40. 1860. p. 574. t. 1. f. 4 a—d. —Op Rhinolophus
ferrum equinum en hipposideros ; Beieren, Moravie, Stier-

marken. —Schildje breeder dan bij verpertilionis, achter niet

toegespitst, maar rond ; zijdelings zeer weinig ingedeukt ; geel

met zwarte vlekken ; anaalgroeve aan het einde (achteraan)

naar buiten omgebogen ; pooten ± even lang als het lichaam.

e. Ixodes gracilipes (v. Frauenfeld 1853). —Eschatocepha-
lus gracilipes, v. Frau., Neue Zeckengatt., i n : Verh. zool.

bot. Ges. Wien ; Sitzb. 1853, p. 57. t. f. a—f. $ . —Ixodes
troglodytes, Schmid, apud v. Frau., (zie boven) p. 58. —
Haemalastor gracilipes, v. Frau., Ueb. einen ôc, i n : Verh.
zool. bot. Ges. Wien, v. 4. 1854. p. 28. t. f. 4. 5. ? ; Ixodes
vespertilionis p. 29 $ (neen, eveneens $ ). Sarconissus se-

riceus, Klti., Eur. Chiropt., i n : Allg. deu. naturw. Ztg., s. 2.

V. 2. 1856, p. 189. —Sarconissus hispidulus, Klti., Paras.

Chiropt., Briinn 1856 en Dresden 1857, p. 22. —Eschato-

cephalus gracilipes, Heller, zur Anat. Argas pers., i n : Sitzb.

math, naturw. Cl. Ak. Wiss. Wien, v. 30. 1858. fa. 16. p. 301.

322. t. 2. f. 7. 9 ; t. 3. f. 21. $ —
- Haemalastor gracilipes, Klti.,

Synops. prodr. Ixodida, in : Wien. ent. Mntschr., v. 2. fa. 1.

I. 1858. p. 2. —Idem, Klti., Beitr. Kenntn. Arachn., in:
Sitzb. math, naturw. Cl. Ak, Wiss. Wien, v. 40. 1860. p.

579. t. 3. f. 6. —Op Rhinolophus blasii en R. euryale ; Ka-
rinthië. Banaat, Dalmatië, Egypte. —Dit is de soort, die door
de Engelsche auteurs onder den verkeerden naam van Ixodes

verpertilionis {zìe boven, p. Ill) beschreven en afgebeeld is.

en o.a. het in het oog vallend kenmerk heeft : pooten i]/^ —

2

maal langer dan het lichaam. Spr. verwijst naar hun werk.

f. Ixodes nodulipes (Klti. I 1858). —Sarconyssus nodu-
lipes, Klti., Synops prodr. Ixodida, i n : Wien. ent. Mntschr.,

V. 2. fa. 1. I 1858, p. 2. — Idem, Klti. Beitr. Kenntn.
Arachn., i n : Sitzb. math, naturw. Cl. Ak. Wiss. Wien, v.

40. 1860. p. 576. t. 1. f. 3. —Op Myotis myotis ; Moravie.
— ,,Sehr selten". — Schildje min of meer hartvormig,

klein ; genitaalgroeve aan haar einde ( achteraan ) naar bin-

nen gebogen ; anaalgroeve in de afbeelding zeer sterk ge-

bogen, bijna cirkelvormig (??) ; pooten als bij gracilipes, maar
elk lid, behalve de tarsi, distaad in dikte toenemend, tarsi

distaad afnemend.

g. Ixodes verpertilionis C. L. Koch IX 1841. —Idem, C.

L. Koch, Deu. Crust. Myr. Arachn., fa. 37. t. 9. Nph., of

9 . —Sarconissus kochii Klti., Eur. Chiropt., i n : Allg. deu.

naturf. Ztg., s. 2. v. 2. 1856. p. 181 ; Sarconissus flavidus, p.

192. —Idem, Klti., Paras. Chiropt., Briinn, 1856 en Dres-

den 1857. p. 23. n. 5. ; 5arc. flavidus, n. 6. —Sarc. kochii,

Klti., Excurs. Hermannshöhle, in : Wien. ent. Mntschr., v. 1.

fa. 5. XI. 1857. p. 135. —Sarconyssus kochii, Klti., Synops.
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prodr. Ixodida, in: Wien ent. Mntschr., v. 2. fa. 1. I 1858.

p. 2. —Idem, K 1 1 i., Beitr. Kenntn., Arachn., i n : Sitzb.

math, naturw. Cl. A'k. Wiss. Wien, v. 40. 1860. p. 576. t. 2.

f. 4. —Op Rhinolophus ferrum equinum, Rhin, hipposideros,

Myotis myotis ; Beieren, Moravie, Stiermarken. —Schildje

lang, afgerond-ruitvormig, achter toegespitst, cervikaal-

groeven lang, verdeelen het schildje in 3 velden ; genitaal-

en anaalgroeven aan hun einde (achteraan) naar buiten uit-

eenwij ken d ; pooten weinig tot \]/2 maal langer dan het

lichaam. —Opmerking. De teekening van K o 1 e n a t i

vertoont de pooten langer dan die van Koch, zoodat de

,, vormen" uespertilionis en kochii misschien Nympha en 9

voorstellen, misschien zelfs niet identiek zijn.

3. Pyemotes Amerling 1852. -—In de vorige winterverga-

dering, te 's Gravenhage gehouden, heeft Spr. er reeds op
gewezen, dat er niet ééne soort van Pyemotes (Pediculoides

Targioni Tozzetti 1878) bestaat {ventricosus Newport 1850),

maar vele, en dat zelfs eene der soorten in een ander genus,

Phthiroides Oudms. X 1936, moet geplaatst worden. (Tijds.

V. Entom., V. 80, Verslagen p. IV —VIII). —De Pyemotes-
soorten zuigen insectenlarven en insectenpoppen uit, en men
kan er bijna zeker van zijn, dat op verschillende insecten-

larven ook verschillende soorten van Pyemotes voorkomen.
Spr. geeft hierbij twee voorbeelden. Over het algemeen zijn

Pi/emofes-soorten vijanden van voor onze oekonomie
schadelijke Insecten.

a. Pyemotes tritici Lagrèze-Fossat 1851. —In 1838 be-

schrijft D eb i a een Acarus, dien hij in uitziftsel van graan-

voorraden (,,du blé") vond, en geeft er eene figuur van.

Beschrijving en afbeelding zijn onvoldoende om de soort te

bepalen. —Van Lagrèze-Fossat 1851 kan men het-

zelfde zeggen ; ook hij spreekt van ,,du blé". Maar hij noemt
het dier Acarus tritici ; waaruit blijkt, dat zijn ,,blé" uit Tri-

ticum vulgare Aschrs. & Gr. bestond. —Ook de beschrijving

en afbeelding van Targioni Tozzetti zijn van weinig

waarde voor de vaststelling der soort. —De eerste afbeel-

ding, die aan de eischen van den tegenwoordigen tijd vrij-

wel voldoet, is die van C h. Robin (Traité du microscope.

Paris, 1871, p. 766, fig. 200). Hij geeft het diertje geen
wetenschappelijken naam, maar de soort is stellig dezelfde,

daar zij eveneens gevonden werd ,,dans Ie tas de blé nou-
vellement égrené", waar zij natuurlijk parasiteerde op Tinea

granella L. —Als soortkenmerk mag zeker wel in aanmer-
king komen het aan tarsi I voorkomende olfactorisch orgaan,

dat l]/^ maal langer is dan genoemde tarsi.

b. Pyemotes herfsi Oudms. X 1936. —Deze door Dr.

Ad. H e r f s te Leverkusen bij Keulen in zijne kweekproeven
op de larve van Sitotroga biselliella (Hummel) parasiteerend

gevonden soort onderscheidt zich onmiddellijk van tritici door
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een min of meer peervormig olfactorisch orgaan, dat aan
tarsi I naar buiten gericht is en bijna 3 maal kleiner is dan
tarsi I, kleiner zelfs dan de breedte daarvan.

4. Siteroptes Amerling III 1861. —Evenzoo is het gesteld

met het genus Siteroptes {Pygmephorus Kramer 1877.). —
De soorten van dit genus zuigen plantensappen, waardoor
zij voor onze kultuurgewassen, vooral Gramineeën, soms zeer

schadelijk zijn. Spr. weet uit ervaring, dat iedere graan- of

grassoort hare eigene soort Siteroptes heeft ; hij is ervan
overtuigd, dat Pediculopsis graminum Reuter 1907 (Reuter
had in alle geval graminisugus Hardy 1850 moeten schrijven)

een collectiefnaam is. —Amerling was een goed kenner
van plantendeformaties. Hij beschrijft de gallen goed en,

waar hij in deze parasieten vond, gaf hij dezen eenen naam.
Helaas gaf hij in de meeste gevallen van den parasiet geene
beschrijving, zoodat al die namen, zoowel der genera als der

soorten nomina nuda zijn. Waarschijnlijk heeft men
om die reden later weinig notitie van zijne werken genomen.
En dat is jammer, want hij kende reeds de later berucht

geworden Acarapis woodi (Rennie 1921), die in bepaalde
gebieden sommige bijencultures totaal doet mislukken, en de
,,Weissährigkeit" der Gramineeën ! —Waar hij de inwoners
eener gal vergelijkt met ,, Seekälber", daar weet men met
zekerheid, dat de gal door een Phytoptus veroorzaakt werd ;

maar ook in zulke gevallen is de naam, die hij aan den ver-

wekker geeft, ongeldig. —Geheel anders is het geval, indien

hij van zulk eene ,, Milbe" (hij wist dus, dat het Acari
waren) eene afbeelding geeft. En die geeft hij van den
Siteroptes, die bij Secale cereale de ,,Weissährigkeit" ver-

oorzaakt, en aan den Therismoptes, die de graanplanten doet

omvallen. —De Internationale Regeis der Nomenclatuur
verklaren deze namen g e 1 d i g. —Nu kan men wel zeg-

gen : ,,ja, maar zijne afbeeldingen zijn te gebrekkig, om de
soort te herkennen", waarop Spr. antwoordt : de soort

wordt bepaald door de gast (zooals wij boven reeds

zagen) ; dat alléén zou reeds voldoende zijn, maar boven-
dien : ook latere auteurs gaven onvoldoende afbeeldingen :

alle figuren van Kramer, Canestrini, Fanzag o,

Berlese, Michael, Reuter, Naie pa en an-
deren (!) zijn voor de tegenwoordige eischen onvoldoende.

5» Therismoptes Amerling III 1861. —Dit woord betee-

kent : beschadiger van den oogst. En inderdaad,

de Therismoptes zuigt aan dât gedeelte van den halm, waar
de sikkel den halm doorsnijdt, dus aan het onderste, ,,ober

dem Rhizom", ,,ober der Wurzel". De beschadiging kan zóó
ernstig zijn, dat de halm omvalt. Amerling vermeldt uit-

drukkelijk, dat zij (Die Milbenkrankheit unserer Getreide-

arten, in: Lotos, V. 11. fa. 2, III 1861, p. 25) ,, nicht bern-

steingelb" {Siteroptes) ,, sondern weisslich blass waren und
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ohne jene oben angeführten Halteren" (pseudostigmatische

organen). Dan waren die diertjes ook geene Sitetoptes (200-

als Spr. in het verslag der vorige >vintervergadering meende,
1. c. p. VIII), maar Acari van een ander genus. A me r 1 i n g
noemt het Therismoptes, welke naam geldig is, omdat
hij eene afbeelding geeft van ,,eine schimmelige Hautpartie

mit den Eiersäckchen" ( $ $ ) ,,und Therismoptes-Laiven ;

gleich ober der Wurzel". —Wij herkennen onmiddellijk

Tarsonemus-Larven ! Maar hij beeldt ze met 8 pooten af.

( Dat is meer voorgekomen : Miss Ma n t e 1 1 beeldt de
larve van Petrobia latens (O. F. Müller 1776) (zie K.H.O.A.
Ili, C. p. 1075) en Kolenati de eerste afbeelding, die

hij van Otonyssus aurantiacus Klti. 1856 gaf, met 8 pooten

af;en Hermann beeldt zelfs een volwassen Trombidium
longipes met 10 pooten af (zie K.H.O.A. II. p. 328). Maar
deze afbeeldingen geven ons daarom nog niet het recht, de
namen, die aan de voorgestelde dieren gegeven werden, on-

geldig te verklaren. —Tarsonemus Canestrini & Fanzago
1876 valt dus als synoniem van Therismoptes Amerling III

1861. De familienaam Tarsonemidae Kramer 1877 wordt dus
Therismoptidae Oudms. 1938, en de groepnaam Tarsonemini

Can. & Fanz. 1877, die bovendien Italiaansch, geen Latijn

is, wordt vervangen door Heterostigmata Berlese 1897.

6. Acarus mori Rondani 1870. —Op de bladeren van
Morus vond Rondani een Acarus. Niemand weet, wat
voor dier dat is, daar, na Rondani, niemand moerbei-

bladen naar Acari onderzocht. De 14 milUmeter metende
afbeelding is zeer geslaagd (zie Buil. Soc. ent. ital., v. 2. e.

1. f. 18.). Eene 3-maal vergroote fotografische reproductie

vertoont alle détails nu duidelijker. Spr. komt, per exclusio-

nem, tot de gevolgtrekking, dat het dier in geen enkele der

bekende families past, het naast aan Tydeidae verwant is

en derhalve zeer vermoedelijk bij de Stomatostigmata Oudms.
1906 thuis behoort. Spr. doopt haar Rondaniacarus mori

(Rondani 1870).

7. Trichadenus sericariae Rondani 1870. — Deze soort

werd op de cocons van Sericaria mori (L. 1758) gevonden ;

later ook aan de onderzijde der bladeren van Morus. Inder-

daad zijn deze Acari plantenparasieten, thuis behoorend in

het genus Pseudoleptus. Vergelijk de 3-maal vergroote foto-

graphische reproductie met de afbeelding van Stigmaeus flo-

ridanus Banks 1915 (die eveneens een Pseudoleptus is, en

op Ananassa leeft. (U. S. Dept. Agric, Report 108 p. 36.

f. 47). —Pseudoleptus Bruyant 1911 is dus synoniem met
Trichadenus Rondani 1870.

8. Phytoptus Dujardin VII 1851. —Fr. Thomas pu-

bliceerde in Mei 1869 zijn ,, lieber Phytoptus D u j. und"
ÔC. in het ,, Programm der Realschule und des Progymna-
siums in Ohrdruf". —Daarin vinden wij (p. 3) de volgende
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passages : „In dem Bericht über die Arbeiten der entomo-
logischen Section der schlesischen Gesellschaft für vater-

ländische Kultur im Jahre 1850 findet sich eine Beobachtung
C. T h. V. S i e b o 1 d 's, welche unsere Milbe betrifft. Der
genannte Forscher traf fast regelmässig zwischen den Haar-
auswüchsen der Erineen. . . die von T u r p i n und D u g è s

abgebildeten Milben, welche er mit dem Namen Eriophyes
belegte, v. S i e b o 1 d gibt eine kurze, treffende Beschrei-

bung des Thieres", ... oc. En, een eind verder : ,,Der v. S i e-

b o 1 d'sche Name Eriophyes hat ohne Zweifel das Recht
der Priorität". —Waarschijnlijk heeft N a 1 e p a, de onna-
volgbare beoefenaar der Phytoptidae, niet vóór 1897 deze
passages onder de oogen gehad, althans in Maart 1898 vinden
wij voor het eerst den naam Eriophyidae door hem gebruikt.

(Zool. Jahrbü., Abth. System, öc, v. 11. p. 405). —Waar-
schijnlijk heeft N a 1 e p a niet het door Thomas geci-

teerde ,, Bericht" ter hand genomen, want dan zoude hij in

zijn werk ,, Eriophyidae (Phytoptidae)" (Das Tierreich, fa.

4. p. 5) niet geschreven hebben : ,,1850 Eriophyes C. Th.
V. Siebold." —Immers, de titel van het door Thomas
geciteerde werk luidt: ,, Bericht ... Kultur im Jahre 1850".

Dat wijst er reeds op, dat dit werk niet in 1850, maar op
zijn vroegst in 1851 verscheen. De vraag is nu: vóór

of na Juli 1851 ? —Raadplegen wij nu genoemd ,, Bericht".

Op p. 17 vindt men ,, Bericht über die Thätigkeit der allge-

meinen naturwissenschaftlichen Section der schlesischen Ge-
sellschaft in 1851". En op p. 45 lezen wij in eene noot:

,, Vergleiche Monatschrift der Berliner Akademie 1850 und
1851." —Deze twee passages zijn voldoende om te bewijzen,

dat von Siebold 's mededeelingen, die eerst op

p. 68 beginnen, niet vóór Febr. 1852 kunnen versche-

nen zijn. —Eriophyes von Siebold II (of III ?) 1852 heeft

dus niet de prioriteit boven Phytoptus Dujardin VII 1851.

(Zie Intern. Regeln d. zool. Nomenclatur, Art 25a.). —Iets,

wat in eene vergadering mondeling medegedeeld wordt, is

geene , .Veröffentlichung" of ,, Publication" vóór het g e-

drukt en in den handel verkrijgbaar is ge-
steld.

9. Otonyssus Kolenati 1856 en Tromhicula Berlese 1905

werden door Spr. in zijn K.H. O.A. III. D. p. 1363 op schijn-

baar goede gronden bij elkander gevoegd, of, wil men, als

synoniem verklaard. Spr. ziet thans in, dat hij eene drog-

reden gebruikte.

a. Otonyssus Kolenati 1856. —De naam zegt het reeds :

Kolenati vond deze dieren aan de o o r e n der Chiropte-

ra. Zij komen ook op het patagium voor. Het is gebleken, dat

zij Larvae van Trombidides Leach 1815 zijn. Nog geen acaro-

loog heeft zich de moeite getroost, uit deze Larvae Nymphae
te kweeken, en uit die Nymphae Adulti. Het is mogelijk, dat



VERSLAG. IX

de Adulti in de vrije natuur leven : het is bekend, dat eenige

Adulti boomen beklimmen. Het is mogelijk, dat eenige be-

paalde soorten dat alléén doen om in de nesten der Chirop-
tera eieren te leggen. In dat geval zouden die Adulti tot de
genera Microtrombidium Haller 1882 of Enemothrombium
Berlese VII 1910 kunnen behooren. Maar het is óók moge-
lijk, dat de nog onbekende Adulti de nesten of slaapgelegen-

heden der Chiroptera niet verlaten en een betrekkelijk kort

leven leiden. Nog vreemder is het, dat de in grotten levende
Chiroptera dikwijls massa's Otonyssus dragen. De Adulti

leven dan hoogst waarschijnlijk op den bodem dezer grotten

van roof. En toch heeft men nog nooit Trombidides vrij

levend in grotten aangetroffen. Wij staan hier nog voor een
probleem. Aan jongeren dit op te lossen.

b. Ttombicula Berlese VII 1910. —Er zijn reeds eenige

Adulti bekend. Door Hirst is aangetoond (Annals applied

Biology, v. 13. fa. 1. Febr. 1926. p. 140—143), dat de be-

kende ,,Leptus autumnalis" (Shaw 1790) de Larva van eene
Trombicula is. Ook is het al eenige malen voorgekomen, dat

volwassen Trombicula uit akkeraarde te voorschijn kwamen.
Deze sterk behaarde, teere, wit-rose getinte diertjes leven

dus subterraan. Nu is het gewoonte geworden, op
vogels en zoogdieren parasiteerende Larvae Trombicula-zoo^
en-zoo te noemen, zonder dat men de Nymphae of de Adulti

kent. Het spreekt van zelf, dat men zich hier op gevaarlijk

terrein begeeft. Er zijn reeds eenige tientallen van zulke

Larvae bekend, en het is zeer waarschijnlijk, dat vele daar-

van niet tot het genus Trombicula behooren.
10. Coelognathus infestans (Beri. 1884). — Grimm,

Beiträge zur Lehre von der Fortpflanzung und Entwickelung
der Arthropoden, II, Entwickelingsgeschichte von Tyrogly-
phus Siro, in Mém. Acad. imp. Sci. St. Petersb., s. 7. v. 17.

fa. 12 et. dernier (paru I 1872). —Dit artikel wordt ver-

gezeld door eene plaat met 15 figuren, voorstellende 1 ei en
14 phasen van het zich daarin ontwikkelend embryo. Alle

eieren vertoonen eene gekorrelde schaal ! —Grim m's
Tyroglyphus siro is dus niet de bekende T. farinae ( L. 1 758 )

,

waarvan de eieren volkomen glad zijn, maar Coelognathus
infestans (Beri. 1884).

11. Acaridina balaenarum van Beneden 1870. —Van
Beneden, Les Cétacés, leurs commensaux et leurs para-
sites, in : Bull. Acad. roy. Sci. Lett., beaux-Arts Belg., s. 2.

V. 29. p. 353. — ,,Nous avons trouvé plusieurs individus

entre les Tubicinelles et les Cyames. Les nombreuses et lon-

gues soies qui recouvrent le corps sont plumeuses. Nous
nous proposons de les faire connaître en détail plus tard ". —
Tubicinella de Lamarck behoort tot de Coronulinae, eene
soort Zeepokken ; Cyamidae leven echter niet voor hun leven

vastgehecht, maar bewegen zich vrij op den walvisch ; beide
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behooren tot de Crustacea, Schaaldieren. De walvisch was
een der Zuidpoolzee : Balaena australis Desm, —De af-

beelding toont echter slechts weinige korte, gladde haren.

Van Beneden zal echter zeker niet met opzet de haren
zoo kort geteekend hebben ; wij nemen aan, dat de haren
zoo kort waren als door van Beneden geteekend is,

en dat wat wij thans —in vergelijking met andere Detriti-

colae Mégnin 1872 —kort noemen, voor den beroemden
Belgischen hoogleeraar lang was. — Sedert dien heeft

geen enkele acaroloog dergelijke diertjes onder de oogen
gehad. De afbeelding toont ons echter duidelijk eene der
Detriticolae, met scheidingslijn tusschen propodo- en hystero-

soma, met betrekkelijk lange, doch niet spits toeloopende
tarsi, en met schaarvormige mandibels. Zij behoorden dus
niet tot het genus Glycyphagus Hering 1838, zooals An-
drew Murray meende

(
Economie Entomology, Aptera,

London, 1877, p. 282), maar tot de Tyroglyphidae Donna-
dieu 1868 sensu lato. —Uit de woorden ,, soies plumeuses"
kunnen wij niet opmaken, of de haren slechts enkele zijde-

lingsche takjes vertoonden, dan wel 'tamelijk dicht behaard
waren, zooals bij Glycyphagus bijna normaal is ; maar waar-
schijnlijk was het eerste het geval, anders had van Bene-
den het wel in zijne afbeelding duidelijker aangegeven. —
De soort is het naast verwant aan eene ,,mealmite", afge-

beeld in een artikel van Jacob Bell, The sugar-mite,

in : The pharmac. Journ., v. 10. fa. 8. II. 1851, p. 396. Deze
teekening is zóó goed, dat men aannemen moet, dat het

diertje er zoo uit zag. Dan w^as het ook een voor Spr. onbe-

kende Coelognathits Hessling 1852. Spr. noemt deze 2 Acari

dus Coelognathus balaenarum (v. Ben. 1872) enCoelognathus
belli nov. nom. —Belgische collega's, zoekt in van Be-
neden nagelaten manuskripten !

De heer Mac Gillavry vertoont een paar werkjes over

mieren, die bibliographische zeldzaamheden zijn :

Het eene is eene publicatie van Th. C. J e r d o n, een

medicus in Engelsch-Indië, die daar ornithologische en en-

tomologische observaties maakte. Zijne eenige bijdrage op
entomologisch gebied is : ,,A Catalogue of the Species of

Ants found in Southern India". Nu is het vertoonde boekje

niet eens het oorspronkelijke, in het ,, Madras Journal of Lite-

rature and Science 1851 ", verschenen geschrift, maar slechts

het in 1854 in de Ann. and Mag. of Natural History ver-

schenen extract. Waarschijnlijk is dit een volledige herdruk,

al wordt het een , .extract" genoemd. Het boekwerk ontleent

echter zijne waarde daaraan, dat het het exemplaar van den

auteur zelf was, die er nog latere observaties en emendaties

aan toevoegde, en het met oorspronkelijke schetsteekeningen

versierde. Het exemplaar is later het eigendom geweest van


